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Szanowni Państwo,
Polski system ochrony zdrowia przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat.
Pandemia COVID-19 wszystkim nam uświadomiła jak ważne jest zdrowie. Dzisiaj już chyba
nie musimy nikogo przekonywać, że inwestycja w zdrowie, zachowanie bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli przekłada się na sprawne funkcjonowanie i rozwój państwa.
Wydaje się, że teraz jest idealny moment na wdrożenie poważnych zmian w polskim
systemie ochrony zdrowia, ponieważ wciąż brakuje nam skutecznych instrumentów
zapewniających dostępność, jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. Przy zbyt
małych funduszach dystrybuowanych na opiekę zdrowotną, przy braku kadr medycznych –

dzisiaj głównym celem podmiotów leczniczych jest walka o przetrwanie. Mamy problem
z organizacją opieki zdrowotnej tak, aby była ona dostępna na każdym poziomie, aby
nakierowana była na utrzymanie społeczeństwa w zdrowiu, a nie w chorobie, aby
gwarantowała jakość i innowacyjność.
System opieki zdrowotnej wymaga od lat, a zwłaszcza dzisiaj, nadzwyczajnego
potraktowania. Dlatego też eksperci, w ramach funkcjonującej w Pracodawcach
Rzeczypospolitej Polskiej od 2014 roku Akademii Zdrowia, przygotowali pierwszą – na tę
chwilę – najistotniejszą część rekomendacji, które chcielibyśmy sukcesywnie przedstawiać
z nadzieją na dialog i wzajemną współpracę. Załączamy przygotowany zarys koncepcji
w zakresie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali. Celem zaproponowanych rozwiązań jest
poprawa sytuacji ekonomicznej i zarządczej szpitali, a tym samym zapewnienie
bezpieczeństwa ich funkcjonowania.
Liczymy na otwartość Państwa oraz wsparcie idei zaprezentowanej koncepcji
Funduszu Restrukturyzacji Szpitali. Jesteśmy przekonani, iż to dobre narzędzie sanacji
finansów niektórych szpitali, a także mechanizm planowej restrukturyzacji. Wierzymy, że
nasze propozycje zapewnią poprawę bezpieczeństwa finansowego szpitali, poprawę
organizacji i zarządzania. Pozostajemy w dyspozycji, liczymy na współpracę i wspólny dialog.
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